
 1 

København april 2014 

 

 

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 

2013/2014 

 

(Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet i Silkeborg 2013 og Repræsentant-

skabsmødet i Thisted 2014) 

 

1. Indledning. 

Præsidiet vil med denne beretning beskrive områder og aktiviteter inden for De Danske 

Garderforeninger. Dette dels for at give foreninger og medlemmer det bedste billede af akti-

viteterne, dels for at give os mulighed for, på Repræsentantskabsmødet, at drøfte aktuelle 

emner. Beretningen er derfor lagt på nettet (på vor hjemmeside) samt sendt til samtlige for-

mænd forud for repræsentantskabsmødet sammen med regnskaberne, således at I har haft 

mulighed for at sætte jer ind i materialet. 

Præsidiet vil gerne takke alle dem der, også i år, har støttet op om præsidiet. Opbakningen til 

de stadig mange nye tanker og ideer har gjort det stadigt både meningsfyldt, givende og ud-

fordrende at yde en indsats. Linjen fra sidste år er fortsat – og efter præsidiets opfattelse har 

det været til gavn og glæde for vores Regiment og vores tjenstgørende Gardere, de ”gamle 

Gardere og til de mange veteraner og deres pårørende. Og til præsidiets glæde har det også 

vist, at mange, rigtig mange af de ”gamle” Gardere har vist en stadig stigende interesse i at 

støtte op om aktiviteterne. 

 

2. Valgte regionsrådsformænd/vicepræsidenter og formænd. 

Traditionen tro, skal nyvalgte regionsrådsformænd og formænd nævnes. De er: 

 

Jens Saabye Nielsen Regionsrådsformand/vicepræsident Region II 

Niels Erik Kjær  Garderforeningen for Aarhus og Omegn 

Peter Kofoed-Dam  Bornholms Garderforening 

Michael Hansen  Garderforeningen for Fakse og Omegn 

Niels Christian Jørgensen Garderforeningen for Haslev og Omegn 

Jørn Knudsen  Garderforeningen i København 

Ove Elnegaard-Christensen Langelands Garderforening 

René Rasmussen  Nordfyns Garderforening 

Keld Blokager  Garderforeningen for Silkeborg og Omegn 

Kristian Poulsen  Kaliforniens Garderforening 

V. Kenneth Olsen  Pacific Northwest Garderforening 

Poul J. Rasmussen  Øst Kanadas Garderforening 

 

3. Den Kongelige Livgarde 

Samarbejdet med Regimentet har gennem hele året været upåklageligt og præget af et åbent 

og for alle parter frugtbart virke til gavn og glæde for alle aktive og ”gamle” Gardere. Præ-

sidiet skal, igen i år, rette et stor og velment tak til Obersten og hele Regimentet for den sto-

re støtte der ydes alle Garderforeninger og den enkelte ”gamle” Garder. Oberstens – og hans 

stabs - deltagelse i vore mange arrangementer, lån af paradestyrker, Tambourkorps og Mu-

sikkorps, Årgangsparader m.v. har været til stor glæde for os alle. I en tid med mange jubi-
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læer og andre store festligheder trækker vi meget på vores Regiment, og vi er alle taknem-

melige over den støtte og opbakning, der fortsat gives.  

 

4. De Danske Garderforeninger. 

Først en tak til alle de Garderforeninger der har inviteret præsidiemedlemmer til at deltage i 

deres arrangementer, det være sig foredragsaftener, generalforsamlinger, fødselsdage, jubi-

læer m.v.  

En særlig tak til de Garderforeninger der har fulgt op på præsidiets opfordringer til at stå for 

landsdækkende aktiviteter for de unge Gardere, Regionsarrangementer og da ikke mindst en 

tak til de foreninger, der har støttet op med arrangementer for de Gardere, der kommer hjem 

fra mission i udlandet. Jeg er sikker på, at netop disse tiltag vil bidrage til at udbrede kend-

skabet til og forståelsen for, hvad Garderforeningerne står for. 

Det er præsidiets ønske, at vi med disse arrangementer dels kan få de unge Gardere til at 

møde op, bare en eller to gange om året dels styrke aktiviteterne på tværs i regionerne og 

hermed fastholde deres interesse for vore foreninger, og det arbejde der udføres.  

 

5. De Danske Garderforeningers medlemstal. 

Foreningernes samlede medlemstal pr. 31. december 2013 var 10.376 medlemmer (10.177 i 

Danmark og 199 i udlandet),  et lille fald, men dog et fald i medlemstallet. Præsidiet skal op-

fordre alle Garderforeninger til aktivt at gå ind i alle tiltag, der kan styrke såvel medlemstil-

gang som fastholdelse.  

Specielt skal nævnes Hverveudvalgets mange tiltag for dels en øget medlemstilgang dels 

fastholdelse, tiltag der kun får værdi, hvis de følges op i den enkelte Garderforening. 

 

6. Årgangsforeningerne 

Som omtalt sidste år fortsætter vi arbejdet med at støtte årgangsforeningerne.  

Møder gennemføres med dem efter et planlagt program, både for at støtte dem i deres arbej-

de, men naturligvis også for at opfordre til, at alle melder sig ind i en Garderforening. 

Præsidiet skal minde om, at fra og med 2015 bliver årgangsparaderne gennemført en gang 

om året, den første søndag i maj. 

  

7. Garderbladet 

Garderbladet kræver igen, helt naturligt, særlig opmærksomhed. Ingen er i tvivl om, at det 

for mange, rigtigt mange medlemmer, er det, der binder os sammen. Herudover tjener Gar-

derbladet som Regimentsblad, hvad samtidig giver alle læsere mulighed for at følge med i 

Regimentets hverdag – og så er præsidiet sikker på, at Obersten er glad for og stolt over, at 

han - snart som den eneste regimentschef - har et blad, hvor han regelmæssigt kan komme 

ud med sine budskaber. 

Indledningsvis skal det fremhæves, at præsidiet, med god støtte fra gode medlemmer, har 

opnået en ikke ubetydelig reduktion i udgifterne til trykning af Garderbladet, og som be-

kendt har vi iværksat en forsøgsordning på postfordeling af Garderbladet, en ordning der 

gerne skulle bringe de samlede udgifter væsentligt ned.  

Præsidiet har, efter drøftelser og pålæg på repræsentantskabsmødet i Silkeborg, udsendt op-

læg til fremtiden for Garderbladet, og emnet vil givet også få fokus på årets formandsmøder. 

Oplæget indeholder dels en model, hvor Garderbladet alene udsendes i papirudgave dels en 

model, hvor Garderbladet udsendes både i papirudgave og som et elektronisk/dynamisk 

blad. Der er ligeledes udsendt baggrund for de to forslag, herunder økonomiske konsekven-

ser. Præsidiet ser frem til repræsentantskabets beslutning. 
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Præsidiet skal i øvrigt minde alle om ”reglerne” for indsendelse af indlæg til Garderbladet. 

Det har vi besluttet på sidste møde, forrige møde og mødet før det. Det skal kun understre-

ges, at vi følger reglerne. 

8. De Danske Garderforeningers hjemmeside 

Vores hjemmeside har nu fungeret gennem en længere periode uden vi har modtaget forslag 

til justeringer og ændringer. Om den bliver brugt nok, skal ikke bedømmes her, men der bli-

ver fra mange sider lagt et endog meget stort arbejde i at holde siden opdateret og få seneste 

nyheder lagt ud. 

Der skal her kun opfordres til, at I bruger hjemmesiden. Gå ind på den, når I savner oplys-

ninger, brug den, og ikke mindst, giv os konstruktiv kritik og gode forslag til forbedringer. 

 

9. Landsdækkende aktiviteter/Regionsaktiviteter. 

De iværksatte landsdækkende aktiviteter har stadig prioritet i præsidiet, da vi finder, at de i 

væsentlig grad bidrager til udviklingen i Garderforeningerne og ikke mindst til såvel unge 

som lidt ældre ”gamle” Gardere. 

Præsidiet erkender imidlertid, at der kan være behov for at støtte op om aktiviteter, der af-

vikles i regionsregi. Sådanne arrangementer vil dels lette arbejdet dels medføre, at deltager-

antallet kan være større og endelig bidrage til et fællesskab blandt regionens medlemmer. 

Præsidiet har derfor besluttet, økonomisk at støtte op om sådanne aktiviteter, og regionerne 

opfordres til, i sæsonen 2014 – 2015 at planlægge sådanne aktiviteter. 

 

 

10. Støtten til Garderne i ind- og udland. 

Støtten til Garderne inden for landets grænser er stadig stor. Vi står stadig bag uddelingen af 

Dronningens ur, en række legater, månedens Garder, spil og bøger til vagterne, støtte til Blå 

fester og meget, meget mere. Garderne er glade, meget glade for den opbakning de får fra 

os, og præsidiet er overbevist om, at den, sammen med de landsdækkende aktiviteter, vil 

kunne få flere til at støtte op om Garderforeningerne og vore mange gøremål. 

Støtten til de udsendte Gardere er blevet mere markant, og præsidiet takker de Garderfor-

eninger, der har været med til at påskønne de mange Gardere, der i 2014 har været udsendt 

under fremmede himmelstrøg. 

Livgardens udsendelser vil i den nærmeste fremtid være meget begrænset. Ud over enkelt-

mandsudsendelser, er det eneste kendte bidrag styrken, der skal uddanne libyske officerer og 

befalingsmænd, en opgave der skal løses i England, og som naturligvis vil få opmærksom-

hed fra Garderforeningerne, denne gang styret af vores forening i England. 

 

11. Gardershop 

Gardershop har stadig en struktur, som både Chef Livgarden og præsidiet finder fornuftig, 

formålstjenlig og god.  

Der skal ikke gås i detaljer med organisationen og forretningsgangene, men kun understre-

ges, at Gardershop er organiseret i to ”enheder”, en web-shop del og en ”salg fra bod” del. 

Drift og økonomi er adskilt fra DG (og Livgarden). Overskud fra salg går stadig til støtte for 

vores Regiment og vores Gardere. En stor tak til dem, der bruger endog mange kræfter på at 

drive Gardershop. 

 

12. Aktiviteter på Gardens dag og forældredag 
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DG aktiviteter på Gardens dag ændrede sig ved seneste års arrangement, og det er præsidiets 

overbevisning, at både Regimentet og deltagerne finder mange af vores indslag spændende 

og interessante, samt at de bidrager til en god dag ved Livgarden. 

Skulle nogen af jer, enkeltpersoner eller foreninger, have gode ideer til aktiviteter på foræl-

dredagen, er vi meget lydhøre. 

 

13. Udvalgene 

a. Skydeudvalget (se bilag). Et af vore kerneområder er, har og vil også i fremtiden væ-

re skydning. Skydeudvalget har, også i år, udført et stor og godt arbejde. Vi skylder 

alle Skydeudvalget en stor tak, og præsidiet er sikker på, at vi har hele skydeudvalget 

bag os, når vi, igen, skal opfordre mange flere til at deltage i aktiviteterne. Præsidiet 

har til jeres orientering besluttet at fortsætte den økonomiske støtte til skydningen. 

Det er således besluttet, igen i 2014, at yde et ”driftstilskud” til den årlige Vingsted-

skydning, således at det økonomisk bliver mere overkommeligt at deltage. Præsidiet 

skal derfor opfordre alle til at melde sig til arrangementet i Vingsted. Det er en god 

og hyggelig dag, både for skytter og ikke-skytter, og det er, ikke mindst, en god fa-

milietur for både børn og voksne. 

b. Bowlingudvalget (se bilag). Et af de andre, helt naturlige, samlingspunkter i mange 

Garderforeninger er bowling – og så har den tilmed den fordel, at vi kan tage hele 

familien med. Mange slutter op om både lokale hyggeaftener og turneringer, lige 

som mange deltager i den landsdækkende turnering. Det er imidlertid ikke nogen 

hemmelighed, at selv om der er mange, rigtigt mange, der bowler, er tilslutningen til 

den landsdækkende turnering begrænset. 

c. Hverveudvalget (se bilag). Hverveudvalget har, som tidligere nævnt, gjort en endog 

meget stor indsats. Der skal lyde en stor tak til udvalget, der utrætteligt kæmper for 

flere medlemmer til jeres foreninger.  

d. Håndbogsudvalget.  

Som bekendt har håndbogsudvalget afsluttet deres arbejde, og håndbogen ligger nu, 

med næsten alle afsnit og kapitler på DG hjemmeside. De sidste indlæg vil hurtigt 

blive tilføjet. Håndbogen er til for at hjælpe alle Garderforeninger, og præsidiet skal 

opfordre alle til at bruge den, samt ikke mindst, give tilbagemeldinger på indhold. 

Kun med jeres hjælp bliver håndbogen god nok.  

 

14. Økonomi 

Regnskabet for 2013 fremlægges til godkendelse. Regnskabets opbygning er fortsat baseret 

på ønskerne fra repræsentantskabet, kritiske revisorer samt vore egne revisorer.  

Årets driftsresultat udviser et overskud på ca. 250.000,00 kr., hvilket må siges at være et 

pænt resultat. 

Overskuddet har primært sin forklaring i en forsigtig vurdering af det tilskud vi har fået fra 

tips&lotto samt et markant mindreforbrug på en række konti, herunder specielt kontoen for 

investeringer i IT. 

Præsidiet skal foreslå, at årets overskud dels anvendes til IT investeringer (her indkøb og in-

stallering af ny server som største post), til gaver til Royale ”runde” fødselsdage, til indkøb 

af et antal Gardernåle (der gives til ”Gardernålsfonden”) samt til almindelig drift for 

2014/15, idet der fortsat må forudses et fald i tilskud fra tips&lotto. 

Regnskabet gennemgås på Repræsentantskabsmødet.  
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15. Fondsregnskaber og fonde 

Fondsregnskaberne er fremlagt til gennemsyn. Regnskaberne er godkendt af Præsidiet og de 

kritiske revisorer. 

Henning Remmens støttefond for Gardere har udbetalt en række beløb jf. fondens bestem-

melser. Oversigt over udbetalinger kan ses på Livgardens hjemmeside og bliver offentlig-

gjort i Garderbladet. 

Udbetaling fra fondene/foreningen fremgår af fondsregnskaberne og følger fondenes statut-

ter, d.v.s. til dækning af udgifter til Gardernåle, Dronningens ur, manchetknapper, legater, 

tilskud til DSL Nordiske stævne m.v. Fondsbestyrelsen (Præsidiet) har uddelt midler efter 

den enkelte fonds formål, idet vi vil tilgodese såvel unge som gamle Gardere, Gardere fra 

internationale missioner (og deres pårørende), foreninger der deltager aktivt i ungdomsar-

bejdet, foreninger der iværksætter nye landsdækkende og regionale aktiviteter samt allerede 

eksisterende, landsdækkende aktiviteter. 

Som lovet, har præsidiet indstillet til Civilstyrelsen, at DG’s fonde sammenlægges til en 

fond. Da de eksisterende fonde omfatter en række fonde med kongelig approbering, er lige-

ledes søgt tilladelse hos Hendes Majestæt Dronningen. Fra Hendes Majestæt Dronningen er 

modtaget godkendelse af en sammenlægning, medens der stadig, i skrivende stund, mangler 

godkendelse fra Civilstyrelsen. 

 

16. Samarbejde med de Nordiske Garderforeninger 

Samarbejdet med de Nordiske Garderforeninger fortsætter i samme rammer. Vi deltager i de 

normale udvekslingsbesøg, lige som vi deltager i møder mellem foreningernes for-

mænd/præsidenter.  

 

17. Sekretariatet 

Sekretariatet har, igen i år, været en endog meget stor hjælp og støtte.  

Det er præsidiets klare opfattelse, at sekretariatet generelt opfylder det behov og løser de 

opgaver, som både foreninger og enkeltmedlemmer har. Det betyder ikke, at der ikke stadig 

er behov for omlægninger, justeringer og forbedringer. Nogle af dem vil komme som op-

følgning på nye vedtægter, men vi har stadig brug for konstruktive tilbagemeldinger fra for-

eninger og enkeltmedlemmer. Kun med jeres hjælp får vi optimeret sekretariatets hjælp og 

støtte til alle. 

 

18. Afslutning 

Afslutningsvis skal præsidiet, endnu en gang, takke alle i Garderforeningerne, Formænd for 

Garderforeninger og ikke mindst sekretariatet for deres indsats 

Det har, igen i år, været både udfordrende og spændende, men stadig ikke afskrækkende at 

udgøre præsidiet i De Danske Garderforeninger 

Afslutningsvis skal præsidiet – igen - benytte denne lejlighed til at minde alle om, at det vi 

gør, gør vi for vores Regiment, de tjenstgørende Gardere i både ind- og udland og de gamle 

Gardere, og ikke for egen vindings skyld.  

 

Beretningen overgives hermed til Repræsentantskabets godkendelse.  

 

Præsidiet 

 


